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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
กระดาษกง

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุกระดาษทีท่าํจากตนกงเปนวสัดหุลัก

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มีดังตอไปนี้
๒.๑ กระดาษกง หมายถึง กระดาษที่ทําจากเย่ือของตนกง โดยการนําตนกงมาผานกระบวนการตมเยื่อแลวทํา

เปนแผนบนตะแกรง นาํไปตากใหแหง มลีวดลายตามธรรมชาตทิีเ่กิดในเนือ้กระดาษเอง อาจยอมส ีเคลอืบดวย
สารเคลอืบเงา และตกแตงใหเปนลวดลายตางๆ โดยใชวสัดอ่ืุน เชน ข้ีเล่ือย ดอกไมแหง ใบไมแหง ดวยกไ็ด

๒.๒ ตนกง หมายถงึ วชัพชืชนดิหนึง่มลัีกษณะเปนไมพุมเลก็ๆ พบมากในพืน้ทีภ่าคเหนอื หลังการเกบ็เกีย่วขาวไร
ประมาณเดอืนธนัวาคมถงึเดอืนกมุภาพนัธ

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนแผน เหนียว ไมขาดงาย มีความหนาสม่ําเสมอทั่วกันทั้งแผน ไมมีรอยทะลุ ฉีกขาด ส่ิงปนเปอน
หรือตาํหน ิและไมมรีาปรากฏใหเห็นเดนชดัตลอดแผน

๓.๒ ลวดลาย (ถามี)
ตองประณตี วสัดทุีน่าํมาตกแตงใหเปนลวดลายตองเหมาะสม สะอาด ไมมส่ิีงสกปรกหรอืเปรอะเปอน

๓.๓ สี (ถามี)
ตองสม่าํเสมอ ไมเลอะเทอะ (ยกเวนศลิปะการใชสีหรือเทคนคิสมยัใหม) ไมซดี จาง หลุด หรือลอก

๓.๔ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกนิไปจนทาํใหช้ินงาน
ขาดความสวยงามหรือทําใหเสียรูปทรง

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๓.๕ ความชื้น
ตองไมเกินรอยละ ๑๓ โดยน้ําหนัก

๓.๖ ความกวางและความยาว
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซือ้กับผูขาย แตตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
หมายเหตุ หากไมมกีารตกลงเปนอยางอ่ืน ใหมคีวามกวางและความยาวเปน ๕๕ เซนตเิมตร ×  ๘๐ เซนตเิมตร

โดยจะมเีกณฑความคลาดเคลือ่นไดไมเกิน ±  ๑ เซนตเิมตร

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุกระดาษกงในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความ
เสียหายทีอ่าจเกดิขึน้กบักระดาษกงได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรือภาชนะบรรจกุระดาษกงทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) ความกวางและความยาว
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใช เชน หามใชบรรจุอาหารโดยตรง
(๕) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง กระดาษกงที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบความกวางและความยาว การบรรจ ุและเคร่ืองหมาย

และฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๓ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๖ ขอ ๔. และขอ ๕. จงึจะถอืวากระดาษกงรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี และการเคลือบเงา
ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๓ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวากระดาษกงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด



มผช.๘๑๐/๒๕๔๘

- ๓ -

๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความชื้น ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๒ ตัวอยาง เพ่ือทําเปนตัวอยางรวม เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕
จึงจะถือวากระดาษกงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางกระดาษกงตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ ขอ ๖.๒.๒ และขอ ๖.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวากระดาษกง
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบกระดาษกงอยางนอย

๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองเปนแผน เหนียว ไมขาดงาย มี

ความหนาสม่ําเสมอทั่วกันทั้งแผน ไมมี
รอยทะลุ ฉีกขาด ส่ิงปนเปอน หรือ
ตาํหน ิ และไมมรีาปรากฏใหเห็นเดนชดั
ตลอดแผน

๔ ๓ ๒ ๑

ลวดลาย (ถามี) ตองประณีต วัสดุที่นํามาตกแตงใหเปน
ลวดลายตองเหมาะสม สะอาด ไมมีส่ิง
สกปรกหรือเปรอะเปอน

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองสม่าํเสมอ ไมเลอะเทอะ (ยกเวน
ศลิปะการใชสีหรือเทคนคิสมยัใหม) ไม
ซดี จาง หลุด หรือลอก

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา (ถามี) ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปน
คราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และ
ไมหนาเกินไปจนทาํใหช้ินงานขาดความ
สวยงามหรือทําใหเสียรูปทรง

๔ ๓ ๒ ๑
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๗.๒ การทดสอบความชื้น
ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษพิมพและเขียน มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๘๗
หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๗.๓ การทดสอบความกวางและความยาว
ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง ๑.๐ มิลลิเมตร

๗.๔ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


